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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 19

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 92

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Svarsfrekvensen får anses låg 20% jmf föregående års 44%, vilket gör att det blir svårt att se att det finns stöd för
några genomgripande förändringar. Några större förändringar var inte planerade från förra året heller. 
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Text, kommunikation och organisation, 15.0 hp (MKGA03)
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Svarsfrekvensen får anses låg 20% jmf föregående års 44%, vilket gör att det blir svårt att se att det finns stöd för några
genomgripande förändringar. Några större förändringar var inte planerade från förra året heller. Anmärkningsvärt är att få
studenter uppger att de lägger ner 40 tim/vecka i arbetstid på kursen. Vilket kan vara en förklaring till att en något högre
andel studenter än normalt blev underkända på tentamen. Ett försök gjordes med kortare föreläsningar enligt KAU:s egna
rekommendationer om 2 timmar max i hörsal ? vilket föll väl ut. Ett 10-tal studenter var mycket missnöjda med upplägg på
tentamen, frågorna, rättningen alternativ tentamensformen, de visade sig dock vare i minoritet. Rutinerna för att undvika
olyckliga korrekturfel ses dock över för att i framtida tentamen undvika det.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi behåller formen inför nästa kurstillfälle då majorteten verkade nöjda med kursen. Vi behåller också de nedkortade
föreläsningarna.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


